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1 Inledning 

 

1.1 Sammanfattning 

Genom en undersökning i stuck har jag funderat över stuckaturens plats i vår samtid. Jag har 

skulpterat rummet och gett det nya kvalitéer, samtidigt som jag utforskat relationen mellan 

människan och rummet. 

Många rum som byggs idag kan liknas vid vita kuber. Jag har i det här arbetet utforskat 

stuckaturens potential att luckra upp dessa rum och därigenom påverka upplevelsen av 

rummet. 

Jag har ifrågasatt hierarkier kring smak. Vems smak syns i offentligheten? Genom att förhålla 

mig till vardagen har jag strävat efter att låta spår eller anspelningar av människor ta plats i 

våra offentliga rum. Genom att observera människors beteende har jag hittat en vardags 

ritual, bärandet av kassar, och genom den försökt lyfta något mänskligt och vardagsnära i 

rummet. 
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1.2 Vad arbetet handlat om och varför jag har jobbat med det 

Min intention med projektet har varit att undersöka stuckatur och stuckaturens plats i vår 

samtid. Jag ville undersöka stuckaturens potential att förändra nutidens arkitektur. Att 

förändra och luckra upp det kantiga, kala och ovänliga som jag tycker mig se i nybyggd 

arkitektur den uttrycker allt för sällan något mänskligt och förlåtande. Som Zandra Ahl och 

Emma Olsson skriver i sin bok Svensk smak – Myter om den moderna formen1 så kräver 

denna stil som mycket av den moderna arkitekturen är exempel på att människor och deras 

kroppar är perfekta för att passa in. De skriver till exempel ”Kroppen är perfekt nog för att 

passa in i miljön, och miljön får oss att förstå att det är en lyckad och framgångsrik kropp.”  

lite senare i samma kapitel skriver dom också ”Vi vill inte att produkterna vi omger oss med 

ska påminna oss om de saker som är bortträngda i en kultur som är fixerad vid renlighet och 

moral på alla plan. Vi söker befrielse från kroppsvätskor, oönskat fett, dålig hy, människor som 

inte passar in.” I vårt samhälle idag finns det en snäv ram för hur vi förväntas vara och se ut, 

detta leder till att vi dömer varandra hårdare och en ökande psykisk press. Jag är övertygad 

om att vi med en mer tillåtande arkitektur och design kan öka medkänslan för varandra och 

att arkitekturen har en stor potential att få oss att känna oss bättre istället för sämre. Min 

teori är att detta kan göras bland annat genom att låta människor, det mänskliga och 

inperfekta vara en del av arkitekturen och synas i våra rum. De skriver också att dessa 

stilkoder kan vara svårtydda och subtila bara tillgängliga för ett fåtal. Jag vill inkludera fler i 

våra miljöer och sträva efter miljöer som låter oss vara olika människor och tillåter oss och 

uppmuntrar oss att se varandra. Jag vill med detta i åtanke ställa mig frågor som: Hur kan 

stuckatur förändra våra rum? Hur kan jag med stuckaturens hjälp göra rummen som omger 

oss mindre fyrkantiga och stela och synliggöra människan i arkitekturen?   

Det finns flera anledningar till att vita rum med raka väggar och kantiga hörn har blivit 

standard i vårat samhälle, bland annat på grund av byggnadstekniska fördelar och som ett arv 

och en vidareutveckling av modernismen. Med hjälp av många olika verktyg och metoder så 

som att med stuck skulptera rummet och förändra det, eller förändra rum utifrån en idé om 

stuckatur i 3d program i datorn m. m. har jag utforskat relationen mellan människan och 

rummet. 

I arbetet har jag också velat utmana hierarkier kring smak och vems smak som får ta plats i 

offentligheten, vem som får synas och vilka stilar som helst raderas ut. Jag har därför funderat 

över dekoration och vad dekorationen har för plats. 

Som framtida inredningsarkitekt är det viktigt att undersöka min möjlighet att förändra det 

som jag uppfattar som ett standardrum och en standardstil. Den fysiska miljön påverkar oss 

oavsett vem vi är eller vad vårat syfte är med att vara på platsen. Jag ville försöka få mera 

insikt i hur rum fungerar, hur de kan göras annorlunda samt vad det har för eventuella följder. 

I undersökningen ville jag skaffa mig kunskap om hur rummen fungerar och hur de kan göras 

                                                           
1 Ahl, Zandra och Olsson, Emma. Svensk smak – Myter om den moderna formen. 2001. 

Upplaga 3. Malmö, Ordfront förlag 
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annorlunda. Jag tycker det är viktigt för att det är en del av den makt jag kommer ha i mitt 

framtida yrke och därför även mitt ansvar att skaffa mig kunskap om detta. 
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1.3 Handledare 

 

Sergio Montero Bravo   

Lektor i Inredningsarkitektur på Konstfack på programmet för 
Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Han har en kandidatexamen i 
inredningsarkitektur och har varit verksam arkitekt och formgivare i Rom, Italien. 
Sergio har en master i Inredningsarkitektur och Möbeldesign på Konstfack och 
senare en postgraduate i arkitektur med inriktning på hållbar stadsplanering på 
Kungliga Konsthögskolan, Arkitektur - Resources 08 och 09. Sedan 2009 har 
Sergio drivit egen verksamhet genom olika samarbeten och konstellationer bl.a 
med Inredningsarkitekten och ljusdesignern Emma Kruuse i en rad arkitektur 
och design projekt, stiftelsen IOU Design, samarbetet INLAND.org, med 
Konstnären Erik Sjödin, Konstnärskollektivet Maretopia Södertälje Tillväxt 
Industri Designer Jonas Ahnmé, Tensta Konsthall. Sergio har undervisat i Social 
samt ekologisk medveten Design i Shanghai. Han har även undervisat i 
Arkitektur, Design och Inredningsarkitektur på förberedande nivå på 
Folkuniversitetet. 
Idag är Sergio verksam som pedagog, konstnär, arkitekt och designer i olika 
projekt. Han har ett intresse att arbeta normkritiskt, inkluderande och gärna i 
tvärdiciplinära samarbeten. Hans ambition är att bidra med ett socialt 
engagemang i projekt, genom så väl teoretiska som Praktiska kunskaper inom 
pedagogik, konst, arkitektur och design. 
 

Maria (Mia) Andersson   

Konstnär och gästlärare på Konstfack. Hennes processbaserade praktik kretsar 

framförallt kring rumslig organisation. Hon arbetar med video och text i 

installationer och interventioner och intresserar sig för hur rumslighet skapas 

performativt genom handlingar, ingrepp och användande. Mia har också 

arbetat, och arbetar, i flera självorganiserade initiativ, tvärdisciplinära 

samarbeten och pedagogiska projekt. Utbildad på Central Saint Martins College i 

London, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.  

 

Pernilla Glaser   

Författare och gästlärare i språklig gestaltning och kritiskt tänkande på 

konstfack. Pernilla arbetar i tvärsnittet mellan språkligheter och gestaltade 

miljöer. Hon är Creative Research Force på forskningsinstitutet Rise Interactive 

där hon utvecklar processer och metoder för att koppla ihop designforsking, 

pedagogik och samhälle. Pernilla skriver romaner och pjäser samt utbildar i 

norm-aktivism och kollaborativa processer i olika sammanhang. 
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Mikaela Stenfalk 

Assisterande Intendent på ArkDes, Statens Centrum för Arkitektur och Design, 

samt gästlärare på Konstfack. Hon har en examen i arkitektur från Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm och en examen i Man and Communication från 

Design Academy Eindhoven i Nederländerna. I sin verksamhet arbetar hon med 

information och dess kontext. Hon är intresserad av att koppla samman olika 

discipliner för att visa på nya perspektiv och en djupare förståelse för dagens 

värld och dess framtid. 
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3 Bakgrund 

 

3.1 Stuckatur som fenomen 

Stuckatur är sedan gammalt ett namn på ett dekorativt byggnadselement inom arkitekturen 

och konsten, som är gjort i materialet stuck. Stuck är ett samlingsnamn på olika blandningar 

av gips, marmormjöl och lim.2 

Stuckatur är en typ av ornamentik. Ornamentik kan definieras som dekorativa element som 

saknar konstruktiv funktion och är avsedda att pryda andra föremål. I stuckaturens fall är de 

ofta avsedda att pryda själva rummet då det återfinns i taket eller i gränsen mellan tak och 

vägg. Det har även används mycket för att accentuera och lyfta fram ljuskronor. Ornamentik 

används ofta för att förhöja andra saker som en möbel eller en tavla. Dock har inte 

stuckaturens enda funktion varit att dekorera även om det ofta varit huvudsyftet. Det har 

även använts för att dölja konstruktioner, dölja ljuskällor, göra fasta armaturer, bygga in 

ventilation, skapa bättre akustik och som brandskydd.   

Det folk vanligen menar då de pratar om stuckatur är en typ av taklister och takrosetter som 

ofta återfinns i sekelskiftesvåningar. 

   

Exempel på takrosett                Exempel på takliststuckatur 

 

För att bena ut begreppet stuckatur så är flera komponenter viktiga. Både materialet men 

även var i rummet det återfinns och hur det ser ut. Jag har kommit fram till att alla dessa delar 

inte behövs för att det ska få kallas stuckatur men att någon eller några av komponenterna 

finns med är viktigt. Gränsen för när det fortfarande är stuckatur eller när det är något annat 

är ganska diffus och något som en person ser som stuckatur kanske för en annan inte alls är 

det. De behövs i olika grad beroende på om en komponent stämmer överens väldigt väl med 

den traditionella stuckaturen. En tydlig definition är till exempel att det är gjort i stuck men 

sen finns det undantag från den regeln. Det kan till exempel vara stuckatur även om det är 

gjort i polyuretanplast ifall det ser ut och används som traditionell stuckatur. Eller om det är 

                                                           
2 Inganni, Domenico. Stuckatörens liv och hantverk. 1987. Borås, Centraltryckeriet AB 
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gjort i stuck och befinner sig på ungefär samma ställe med samma syfte och samma rumsliga 

funktion men med ett helt annat utseende. Polyuretanplaststuckatur säljs i dag för att 

återskapa en gammal känsla i en våning som kanske tidigare hade gipsstuckatur men som 

tillsammans med kakelugnar tagits ner och slängts då det blivit omodernt. Det finns att köpa 

på vanliga byggvaruhus som 

till exempel Byggmax3. Dom 

marknadsför den på sin 

hemsida som ett enkelt sätt 

att återskapa en tidigare 

miljö som gått förlorad i 

många äldre hus och att det i 

moderna inredningar är lätt 

att leka med formelement 

från olika tidsepoker och 

”skapa en ombonad miljö 

efter eget kynne.”                      Taklist i polyuretanplast. Luxxus C338B från byggmax 

 

 

3.1.1 Kort om stuckaturens historia 

Människan har använt stuckatur väldigt länge och det har haft stor spridning över världen och 

funnits i många olika kulturer.  

Enligt Dieter Beier4 är den tidigaste stuckaturen som har hittats daterad till 7000 år f. Kr. 

Redan tidigt verkar den ha använts för att smycka och försköna. Sedan dess har stuckaturen 

använts över hela världen i en mängd olika kulturer. Det återfinns i allt från Tutankhamuns 

grav, mayakulturen, antikens Grekland och Romarriket till den Islamska, den Buddistiska och i 

den kristna kulturen.  

I Europa blev stuckatur mycket populärt i början av 1700-talet. Barocken och Rokokon brukar 

benämnas som stuckaturens storhetstid, men det har förekommit flitigt även i andra stilar 

och tider. 

Beier menar också att de går att se en brytning under slutet av 1800-talet till 1900-talets 

början då stuckaturen degraderades. Först skedde en förändring under industrialiseringen då 

massproduktionssamhället på allvar kom igång. Klassisk stuckatur var inte så tacksamt att 

producera på det sätt som efterfrågades (massproduktion vid löpande band). Detta lade 

grunden för en ännu hårdare degradering senare då modernismen och funktionalismen 

                                                           
3 Byggmax. 07.04.2018. https://www.byggmax.se/inredning/stuckaturer/taklist/taklist-luxxus-

c338b-vit-p662113?gclid=EAIaIQobChMI-q3xmv-n2gIVDdwZCh2ilgHyEAQYBSABEgJ7IPD_BwE 

S (Senast uppdaterad 2018-04-07) 

4 Beier, Dieter. Stuck framtidens material sedan åttatusen år. 1995. Arlöv, Berlings 

 

https://www.byggmax.se/inredning/stuckaturer/taklist/taklist-luxxus-c338b-vit-p662113?gclid=EAIaIQobChMI-q3xmv-n2gIVDdwZCh2ilgHyEAQYBSABEgJ7IPD_BwE
https://www.byggmax.se/inredning/stuckaturer/taklist/taklist-luxxus-c338b-vit-p662113?gclid=EAIaIQobChMI-q3xmv-n2gIVDdwZCh2ilgHyEAQYBSABEgJ7IPD_BwE
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spreds i Europa.5 I Sverige var startskottet för det Stockholmsutställningen 19306. Då 

funktionalismen fick sitt genombrott med nya ideal och nya levnadssätt där stuckaturen inte 

passade in. Ornamentik och dekoration ansågs då onödig och överflödig och av somliga som 

direkt skadlig7. Under efterkrigstiden fick stuckaturen som hantverk ett uppsving i Europa 

eftersom det var många byggnader som behövde restaureras. Dock hade den mycket sällan 

en plats i de nyritade byggnaderna och så har det i princip sett ut sedan dess.8 

 

3.1.2 Stuckaturen i modern tid 

Numera så har hantverket till viss del dött ut, största användningen är som en del av 

restaureringsarbeten. Materialet stuck används fortfarande i nyproducerade byggnader, ofta 

används det utslätande, mera sällan i form av dekorativ stuckatur av den mer iögonfallande 

lite pråliga sorten. En del undertak är i stuck och med dekorativa delar som dessutom 

förbättrar akustiken i rummet och en del återfinns i anslutning till armaturer vilket för 

tankarna till takrosetter.9 Stuckatur används även som brandskydd och för att dölja 

ventilation.10 Stuckaturen finns alltså kvar till viss del men inte på samma iögonfallande 

ornamentika sätt som tidigare. 

  

                                                           
5 Beier, Dieter. Stuck framtidens material sedan åttatusen år. 1995. Arlöv, Berlings 

6 Sara Kristoffersson, Föreläsning, Konstfack. VT 2016. 

7 Loos, Adolf. Ornament and Crime. 1908. Tagen ur samlingsboken: Conrads, Ulrich. Programs 

and manifestoes on 20th-century architecture. 1970.  

8 Beier, Dieter. Stuck framtidens material sedan åttatusen år. 1995. Arlöv, Berlings 
9 Beier, Dieter. Stuck framtidens material sedan åttatusen år. 1995. Arlöv, Berlings 
10 Schollin, Julia. Stucc it. Examensarbete Magister, inredningsarkitektur och möbeldesign. 

Konstfack. Stockholm. 2015 
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4 Designprocess och metod 

 

4.1 Första delen 

Min process började med en djupdykning i stuckatur. Dels historiskt men också hur det 

används numera, var det syns och vad som anses och har ansetts om det. Jag använde mig av 

många olika verktyg för att komma djupare in i stuckaturvärden och positionera mig, vad jag 

ville och kunde få ut av att jobba med stuckatur. Dels undersökte jag ämnet teoretiskt genom 

att läsa böcker, tidskrifter, hemsidor, lyssna på program etc. om smak, stuckatur, ornamentik 

och allt som jag tyckte hörde till. Men även genom att materialisera mina tankar vartefter om 

hur stuckaturen kan förändra rummet, hur vi förhåller oss till den och var den kan ta plats. Jag 

undersökte materialet och dess potential genom gjutexperiment. Jag gick runt i staden och 

letade efter stuckatur och besökte platser där stuckatur finns. Jag tittade då mycket på den 

gamla traditionella sorten, För att studera och skapa mig en egen uppfattning om dem. 

Exempel på platser jag besökte är olika Kyrkor, Operan, Dramaten m. fl. Jag strävade efter att 

fundera över och ta ställning till det jag läste och såg. Sakta men säkert målades min egen bild 

av stuckatur upp, hur jag såg på det och vad jag ansåg vara problematiskt. 

          

Bilder från ett av mina studiebesök. Prins Eugens Waldemarsudde. Uppfördes 1905. 

Jag började låta händerna jobba samtidigt som jag funderade över hur jag kunde definiera 

mitt projekt. Jag viste att jag på något vis ville föra in spår av människor. Smak och stil hade 

blivit viktigt för mig i undersökningen. Därför ville jag titta på olika stilar och stilar som inte får 

ta plats i till exempel reklam, reportage eller på andra håll där den rätta stilen och den 

korrekta blicken cementeras. Därför samlade jag in bilder från olika personers vardagsrum. Se 

Bilaga 1. Jag bad dem att själva ta bilderna och skicka till mig. Att det var dom själva som tog 

bilderna var viktigt för att få deras eget perspektiv och deras blick på sin interiör. Att det var 
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just vardagsrummen berodde på att jag anser det vara ett semiofficiellt rum (de inreds delvis 

för att visa upp i mycket högre grad än till exempel sovrummet eller toaletten) och dels för att 

det är där stuckaturen traditionellt befinner sig. Jag försökte få en så stor spridning som 

möjligt på typ av människor så som ålder, yrke, var de bor etc. för att inte bara representera 

ett visst ideal. Jag fick bilder från ett tiotal olika personer var av jag valde ut fem med så spridd 

bakgrund som möjligt. I slutändan använde jag mig inte av bilderna så direkt som jag tänkte 

vid insamlandet men de väckte mycket frågor och funderingar som jag hade med mig senare i 

undersökningen.  

Jag försökte att stanna kvar i det teoretiska samtidigt som jag började experimentera fritt 

med materialet stuck och gjorde olika gjutexperiment vartefter jag kom på dem. Det var 

viktigt för mig att jobba på olika sätt samtidigt så att de kunde ge saker till varandra. Jag 

försökte i detta läge att förhålla mig fritt till vad jag gjöt och inte tänka så mycket utan testa 

mig fram. Ett tag växlade jag mellan att göra utan att tänka och sedan stanna upp och titta på 

vad jag hade gjort. För att sedan fortsätta utan att tänka så mycket på vad jag gjorde igen men 

på olika spår jag fått syn på under tankefasen. Detta för att tillåta mig att experimentera fram 

resultat och kunna snubbla över något. 

 

De tidiga gjutexperimenten – olika material samt vardagsföremål 
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De tidiga gjutexperimenten – hörn och olika delar tillsammans 

 

Efter en tid av gjutning så började jag även att parallellt att jobba i datorn. Där jobbade jag på 

två olika sätt, dels i 3d program (Rhino) och dels genom att göra kollage.  

 

3D  

3D experiment i Rhino. Plan och perspektiv 
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3D experiment i Rhino. Plan och perspektiv 

 

I 3d modelleringarna så jobbade jag med utgångspunkt i boxar som fick representera rum och 

skapade former som effektivt formade om de rum jag skapat. En del former med 

utgångspunkt i mina gjutningar andra som jag ville testa i programmet. Förhållningsättet jag 

haft under gjutningarna försökte jag ta med mig till mitt arbete i datorn, fritt, 

experimenterande samt att växla mellan experiment och analys. Då jag skulpterade om de här 

fyrkantiga rummen kom jag ganska snart fram till att hörnen var ett bra ställe för mig att utgå 

ifrån i min fortsatta undersökning. Hörnen visade sig vara mycket effektiva för att förändra 

upplevelsen av ett fyrkantigt rum än att jobba med långsidor. Annars var långsidorna ett mera 

självklart val eftersom det är som bårder längs långsidorna stuckaturen traditionellt återfinns. 

Men Jag ville luckra upp fyrkanten och hörnen definierar kuben som utgör den typen av rum. 
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Kollage. Del av tellusgången på Telefonplan 

 

 

Kollage. Korridor Vårdhuset, liljeholmen. 

Jag tog en kamera och gick ut och fotade offentliga rum i staden för att göra kollage med 

mina gjutningar. Genom kollage kunde jag börja placera mina fysiska gjutna objekt i staden 

och det offentliga rummet. Det var en möjlighet att kombinera arbete i datorn med det 

fysiska arbetet och samtidigt jobba med sammanhang och stadsrummet. Jag lärde mig mycket 

av dessa bilder och det fick mig att återigen tänka i nya banor. 

 

4.2 Andra delen 

I denna fas av mitt arbete beslutade jag mig för var jag ville jobba mera specifikt och hur jag 

ville jobba framöver utifrån det. Jag bestämde mig för att arbeta med Telefonplan. Att jag 

bestämde mig för just den platsen berodde på att jag visste att jag skulle ställa ut mitt 

examensarbete i en utställningscontainer som skulle placeras där. Jag jobbade sedan vidare 

med ett ganska allmängiltigt spår men i det här läget visste jag inte vad jag skulle komma att 

hitta. Det hade kunnat bli något som var mera specifikt för just telefonplan. Jag valde att 

fokusera på den öppna platsen mellan hemköp, försäkringskassan och tunnelbanan (se 
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illustration 1). Inom det området intresserade jag mig extra mycket för platsen utan för just 

hemköp och biblioteket (i illustrationen kallas det området för område 1).  

Illustration 1. Karta över Telefonplan med de områden jag studerat markerade. 

Min intention i det här läget var att skapa en representation av platsen, vardagen och livet där 

i min stuckatur. Jag visste inte hur utan försökte vara öppen för det jag skulle komma att hitta 

och intressera mig för under observationerna. Jag hade dock en idé om att jag ville lyfta något 

mänskligt och låta människor synas i arkitekturen. Att representera en plats och vardagen på 

denna plats återknöt tankarna jag hade då jag samlade in bilder från olika personers 

vardagsrum och jag ser det som en förlängning av det arbetet. 

Jag började sedan med att observera platsen. Genom att befinna mig där, vara närvarande 

och dokumentera det jag upplevde. Främst så använde jag mig av att anteckna det jag såg 

men även en del fotografering. Förutom det så skissade jag och spelade in mig själv när jag 

berättade vad jag såg. Jag promenerade även runt i större delar av området. Från början 

försökte jag vara så öppen jag bara kunde och lägga märke till så mycket som möjligt. Jag 

tittade extra efter vad människor gjorde och mönster i deras beteende. Jag skrev det jag såg 

och på så sätt upptäckte jag vad det var jag egentligen tittade på och vad som intresserade 

mig. Nämligen människorna och vad dom gjorde. En av de texterna ligger till grund för 

manuskriptet som utgör bilaga 2. Då jag skrev och observerade underlaget till manuskriptet 

satt jag på biblioteket och såg ut över område 1. Här är ett utdrag ur texten: 
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”…En dam med rullator går mot mataffären. Hon stannar länge framför en hylla 

med blommor som finns utanför ingången.  

Tillslut bestämmer hon sig för att inte ta någon. 

Den lilla hundens ägare kommer ut. Hunden blir glad och går för att hälsa men 

kopplet tar stopp. Hon böjer sig ner och sätter ifrån sig kassarna hon bär på för 

att klappa hunden. Sedan knyter hon loss den från staketet. Dom går iväg runt 

hörnet. Hunden verkar tillfreds.  

En man går in på mataffären, ena handen nonchalant i jeansfickan den andra på 

mobilen.  

En mamma med barnvagn går förbi biblioteket. Det måste vara barnverksamhet 

med samma entré.  

En man går ut från mataffären. Han har köpt Ajax och tvättmedel. 

En kvinna går in med en dramaten väska. 

På vägen in väljer hon ut en blomma från hyllan utanför. Det går ganska fort. 

Ett äldre par promenerar förbi. Hon bär på en liten matkasse. De kanske är 

nyblivna pensionärer…” 

 

I manuskriptet så har jag skrivit mycket som speglar en vardag och olika människors vardag. 

Jag läste in några av mina texter och lyssnade på dom för att på ett annat sätt analysera vad 

jag sett och upplevt. Jag märkte att det var ett effektivt sätt att göra inre bilder av vardagen 

på platsen och en tanke om att spela in en text att ha vid mitt verk på vårutställningen föddes. 

Därför gjorde jag om en av texterna till ett manuskript för det ändamålet.  

Utifrån allt jag sett så ville jag fokusera på något mera specifikt när jag fortsatte 

undersökandet. I texterna hittade jag mycket om mataffären och att människor bär på saker 

hela tiden. En tanke om att spegla vardagen genom matkassens möte med handen föddes. 

Att bära på kassar kan ses som en modern vardagsritual som de allra flesta människor i vår tid 

kan relatera till. Utifrån observationerna och slutsatserna jag dragit utifrån dom började jag 

återigen gjuta och experimentera. Nu med utgångspunkt i en kasses handtag och handen som 

håller kassen.  

               

Foton från min undersökning  
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Jag tog fortfarande med mig det jag kommit fram till tidigare med hörnen, rummen och 

tankarna om stuckaturen. Med en del av gjutningarna undersöker jag handen som håller 

kassen och med andra kassen, materialiteten i den och handtaget.  

 
Gjut experiment, handen och kassen 
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Gjut experiment, händerna som bär 

    

Gjut experiment, kassens handtag 
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Jag undersökte under tiden även formerna som jag ville ha i stuckaturen i fullskala på olika 

sätt. Och en tanke om hur kassen och handen skulle kunna ta plats i min stuckatur började 

formas. Jag letade mig framåt med hjälp av olika undersökningar, gjutningarna, händerna, 

kassexperimenten, skisser och att utvecklingen tog nya vändningar när jag testade olika sätt 

att göra det i fullskala. Jag hittade hela tiden nya metoder att göra saker på och nya kvalitéer. 

      

      

Skisser jag har haft användning av 
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Fullskaleexperiment. lakansväv och gipshand. 

Till vänster tester i papper för att prova volymer. 
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Övergången från papper och tyg till gips armerat med hönsnät. 

Formning av hönsnät för att sen gipsa, test av volymerna, formerna och att ha två delar tillsammans i fullskala. 
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Nu började jag ha en tydligare tanke 

om vad det var jag ville visa på 

utställningen. Jag började tillverka det 

jag tänkte på som mina slutgiltiga 

objekt. Eftersom jag hade tagit fram en 

process där jag fortfarande är ganska fri 

även i denna del av arbetet fortsatte 

jag att ifrågasätta mina val även i denna 

del av processen. Det var lärorikt och 

det blev en givande del av processen 

men samtidigt lite tidsödande eftersom 

jag fortfarande tillät mig att testa och 

därför ibland fick göra om saker som 

jag tänkt skulle vara det slutgiltiga 

förslaget. 
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Först formade jag nät som blev en stomme och en armering när jag sedan doppade tyg lindor 

i SP3 (som är ett syntetiskt gips) och klädde hela hönsnätskonstruktionen med det.

     

Nät konstruktionen med lindor av SP3             Hela hörndelen 

 

 

 

Jag provade prototypen i ett rum 

för att uppleva formen och lättare 

kunna se hur den skulle komma 

att bli. 

 

 

 

 

 

Jag behövde även sätta den i 

hörnet för att kunna mät hur 

mycket plats jag hade kvar till 

händerna för att kunna gjuta dom i 

rätt höjd. 

 

 

Jag gjöt sen händer som passade avståndet till taket. Min tanke var att representera olika 

händer, olika typer av människors händer. Både från äldre och yngre människor och olika 

typer av jobb. Tyvärr gjorde tidsbristen att jag bara hade möjlighet att gjuta mina egna samt 

en person till. Så i den slutgiltiga stuckaturen finns två av mina händer representerade. Jag har 

ganska små händer som har jobbat mycket. Sen är den tredje handen från en manlig snickare 
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med stora händer.  När händerna var klara limmade jag fast dom med monteringslim, PL 

Premium Fix, i den nedre delen av stuckaturen, eftersom jag inte kunde borra eller limma i 

taket där stuckaturen skulle ställas ut. Så istället för att sätta fast händerna i taket limmade 

jag fast dom så att det skulle se ut som om dom satt fast i taket. 

 

På plats i utställnings containern satte jag 

upp stuckaturen med monteringslim på 

väggen. Under limningen satt stuckaturen 

uppe med långa stöttor som sedan fick 

stå i två dygn då limmet hade lång 

torktid.  

  

 

 

 

Först sattes hörnstuckaturen upp. 

 
Stuckaturerna med stöttor och lim. 
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Stuckaturerna med stöttor och lim. 

Efter att limmet 

torkat så spacklade 

jag skarvarna med 

snickeri lim i fem 

lager för att få till 

mötet med väggen 

som jag ville ha det. 

 Spackling av skarvarna. 

Därefter gick jag över skarvarna och stuckaturen med vit flash färg. Jag valde flash färgen för 

att stuckaturen även med färgen på såg ut att vara obehandlad men blev jämnare. Jag ville 

helst lämna händerna helt omålade för att inte förlora de små 

rynkorna och hudvecken och kommit med i gjutningarna, då dessa 

kändes viktiga för att behålla närheten till människorna bakom 

händerna. Flash färgen var så lik obehandlad Sp3 att jag kunde 

lämna händerna omålade och de såg ändå ut att vara i samma 

material.  

Närbild på rynkorna och hudvecken. 
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Sen var stuckaturen på plats och det var dags att koncentrera mig på att göra utställningen. 

 

Stuckaturen på plats i containern.   
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5 Förslag 

En stuckatur för vårat offentliga rum som luckrar upp det vita fyrkantiga rummet och lyfter 

vardagen och människan. Min stuckatur är ett exempel på vad vi skulle kunna föra in för att 

variera våra miljöer. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Modernismens syn på dekoration, ornamentik och stuckatur 

Under Modernismen (och Funktionalismen) degraderades stuckaturen i en strävan efter det 

mest rationella sättet för tillverkning och en strävan efter det som en del refererar till som 

renhet och ärlighet, där funktionen ska kunna stå för sig själv. Adolf Loos, som var en 

framträdande person i modernismens framväxande skrev i essän Ornament and crime11 där 

det bland annat står ”The evolution of culture marches with the elimination of ornament from 

useful objects”. Han skriver i texten att ornamentik är ett brott eftersom man lägger ner tid 

och kraft på att skapa det och det resulterar i att objektet kan bli omodernt och måste bytas 

ut. Idag när modernismen verkligen genomsyrar vårat samhälle så tänker jag att det verkligen 

inte har resulterat i att vi slänger mindre och heller inte att våra ting och miljöer är moderna 

för alltid. Därför tycker jag att Adolf Loos text till viss del är naiv.  

Inom arkitektur och design världen idag tror jag att vi har ett stort arv från modernismen som 

vi kanske behöver göra upp med. Jag menar dock inte att allt som modernismen står för är 

dåligt utan bara att vi har chans att ta med oss de delar vi tycker är rimliga och vettiga när vi 

skapar framtidens rum. 

En annan intressant aspekt är att man under modernismen ansåg dekoration vara något 

feminint och det var därför lägre stående. Är det detta som hänger kvar i våra dagar? Kanske 

är det därför jag tycker mig se att det idag finns en tendens att man inte får ta beslut 

grundade på deras estetiska värde, utan våra beslut ska fortfarande motiveras genom 

funktion. För att funktion är manligt och därför laddat med högre värde? Som arkitekter och 

designers så är en stor del av vårt arbete att vi faktiskt ser hur saker ser ut och vad som 

händer när de ser ut på ett visst sätt. Låt mig ta ett exempel: Vi väljer en dörr på grund av att 

vi behöver just en dörr, kanske på grund av ljudet, att vi vill låsa om våra saker eller behålla 

värmen i huset. Det må vara huvudanledningar men sen tar vi inte bara vilken dörr som helst 

utan vi gör valet utifrån vår smak (som i ett projekt kanske fastställt med något slags koncept 

och som man grundar i diverse saker men någonstans handlar det ändå i slutändan om smak 

vare sig vi vill erkänna det eller inte). Smaken är högst personlig och har med helt andra 

värden att göra än just det funktionella. Vår yrkesgrupp är bra på det här och det är något vi 

borde vara stolta över och vara med och höja värdet av. Istället för att förminska värdet av 

den estetiska aspekten av det vi gör och vår förmåga att se på det sättet. Att dekorera och 

smycka vår omgivning på olika sätt tror jag kan vara viktigare än vi många gånger tror. Det är 

                                                           
11Loos, Adolf. Ornament and Crime. 1908. Tagen ur samlingsboken: Conrads, Ulrich. Programs 

and manifestoes on 20th-century architecture. 1970.  
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något som arkeologer funnit att människan gjort i alla tider. Därför drar jag slutsatsen att det 

är ett behov som är viktigt för vår överlevnad på något sätt, annars hade detta beteende 

sorterats bort genom evolutionen. Det motbevisar också modernisterna i deras sätt att se på 

dekoration som något överflödigt och onödigt. Vi människor har ett starkt behov av att 

dekorera och göra fint omkring oss. Alla har det självklart inte som specialintresse men alla 

ägnar sig åt det i större eller mindre utsträckning. Att dekorera kan vara ett sätt att göra 

platsen personlig och känna att man hör hemma på en plats och har rätt att vara på den 

platsen. Att göra den till sin. Är det kanske därför det är så viktigt för oss människor att 

dekorera? För att höra till? För att skapa sig ett revir? Vad svaret än blir så kvarstår det faktum 

att det är viktigt och inte något att vifta bort. 

 

6.2 Smak 

Jag tycker att det verkar finnas en smak som är mera accepterad än andra. Denna beskrivs 

oftast som minimalistisk, avskalad och stilren. Till och med vår vokabulär för att beskriva 

denna stil avslöjar att den anses bättre och högre stående än andra stilar då den ofta beskrivs 

som just ren, som i uttrycket stilren. Om vi beskriver en viss stil som ren vad är då de andra 

stilarna? Smutsiga? Även om vi inte uttalat beskriver dom som smutsiga så är det ändå en 

slutsats av att en viss stil kan beskrivas som ren. Vem vill ha ett stilsmutsigt hem? En del andra 

stilar som t. ex. shabby chick och kitsch beskrivs mera nedlåtande och sarkastiskt i många av 

de kretsar som fördrar en stilren inredning. Men vem bestämmer att det ena är bättre? Är det 

en del i dagens smakfostran? I Sverige finns en tradition av att fostra smak bland annat sedan 

Ellen Keys text Skönhet för alla12 utgavs 1899. Det handlar ytterst om vad och vilka som är 

tillåtna att synas och blir i slutänden en demokratifråga. Vilka ideal som representeras och 

därmed vilka som inte inkluderas. På Ellen Keys tid så skedde smakfostran öppet nu är den 

mera dold men likväl finns den där. Några som har kunskapen om denna rena stil kan lära oss 

andra vad som är bra smak. Dessa funderingar styrkte mig i att vardagen och människan 

behövde vara viktiga i mitt arbete. Idén om rätt och fel stil cementeras av att vi omges av 

bilder av idealstilen. Inredningsmagasin är ett annat exempel på detta. Tidningen Skärholmen 

interiör13 har fötts som en kritik mot just detta fenomen. Dom skriver ”…Inredningstidningar 

tenderar att bara visa upp en viss typ av hem. Samma bilder fabriceras om och om igen.”  Jag 

tror att det ligger mycket i detta påstående. Ett annat exempel är många av de byggnader 

som byggs idag. Arkitekturen inkluderar inte heller tillräckligt många olika människor och stilar 

med sin strävan efter det avskalade. Det verkar finnas en syn hos många av oss arkitekter och 

designers att det är det ljusa och rena som inte stöter sig mot någon är det bästa för alla, lite 

som en slags medelväg. Eller att ljust, slätt och rakt är något som gör att alla har störst 

möjlighet att göra en plats eller ett rum till sitt. Som en vit duk. Jag tror att det finns en poäng 

                                                           
12 Key, Ellen. Skönhet för alla. Först utgiven 1899. Nybearbetad utgåva 2006. Riga, Text och 
Kultur. 
13 Skärholmen Interiör. Nr 1, 2018. Stockholm, Design Lab S 
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i att istället blanda olika för att på så vis inkludera flera och få flera att känna sig hemma i vårt 

offentliga rum och öppna för att man kan vara mera som man är med sina skavanker. I samma 

tidning en bit ner i stycket skriver dom också ”Vi tror att känslan av att vara hemma handlar 

om identitet, ett område, ett syskon eller ett sammanhang. Om trygghet och drömmar. Att 

känna sig hemma kan lika mycket vara en fysisk upplevelse som en känsla av att hitta sig 

själv.”14 Den fysiska upplevelsen av allas våra miljöer måste kunna fånga upp och intressera 

många för att vara inkluderande. Det är delvis därför det varit viktigt för mig att jobba med 

människor och studera dom och olika människors uttrycksätt och vardag. Det som sen 

resulterade i ett undersökande av en vardagsritual, handens möte med kassen.  

 

6.3 Vardagen i arkitekturen och dess plats i mitt arbete 

Smaken jag beskriver i stycket ovan och som jag ofta ser eftersträvas i vår arkitektur tycker jag 

lämnar för lite plats åt det mänskliga och de skavanker som hör till att vara människa. Rent, 

rakt och slätt höjer sig över oss som vistas på platserna och förminskar oss. Det lämnar lite 

plats åt vårt vardagliga liv, vilket snarare är något som bör städas bort när denna typ av 

arkitektur ska vara som bäst. Just därför att jag ser att den fattas så har vardagen blivit en 

central del i mitt formgivningsarbete. Vardagen är inte heller något som vanligen syns i 

dagens dekoration eller för den delen i arkitekturen, men arkitekturen och alla vi som 

använder den tror jag skulle kunna vinna på det. Detta finner jag belägg för i Zandra Ahl och 

Emma Olssons bok Svensk smak – Myter om den moderna formen där de bland annat skriver 

”Drömmen om föremålen utan minsta avtryck av mänskliga händer motsvarar drömmen om 

kroppen utan ålder och utan skavanker. Det är därför det industriella uttrycket räknas mer än 

det handgjorda. Perfekt släta dricksglas, och interiörer utan minsta tecken på liv där den lika 

perfekta människan ska visa sig för andra.”15 Dom tar i stycket upp det på produktnivå men 

det samma finner jag i våra miljöer. Jag ville föra in människan i arkitekturen och skapa ett 

alternativ till det här på något sätt. Ett alternativ som inkluderar flera än en perfekt människa 

och inte hjälper till att skapa ännu mera press på oss att försöka vara så perfekta vi bara kan. 

Jag ville förhålla mig till dessa fyrkantiga rum och med stuckaturen göra ett tillägg så att de 

kan förändras som dom är och inte bara när det byggs nytt. Det är en av stuckaturens styrkor 

tycker jag, det att den appliceras som ett arkitektoniskt element i ett redan befintligt rum och 

på det sättet kan förändra upplevelsen av rummet. Stuckaturen löser inte allt i detta 

komplexa problem med smak och känslan i arkitekturen som byggs på senare tid men det kan 

vara en del i en förändring. Med en variation av rummens form samt vad jag väljer att visa i 

stuckaturen kan jag bidra till det. 

 

  

                                                           
14 Skärholmen Interiör. Nr 1, 2018. Stockholm, Design Lab S 
15 Ahl, Zandra och Olsson, Emma. Svensk smak – Myter om den moderna formen. 2001. 

Upplaga 3. Malmö, Ordfront förlag 
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6.3.1 Telefonplan  

Jag valde att bli platsspecifik för att studera en avgränsad miljö och eftersom jag visste att 

arbetet skulle avslutas med en utställning på platsen så valde jag att jobba med den miljö där 

utställningen skulle äga rum, alltså telefonplan. Jag hade med mig funderingar på vardagen 

och vikten av att på något sätt visa människor då jag började studera platsen. Jag såg många 

olika typer av vardagliga fenomen och vardagsritualer men jag slogs extra mycket av hur 

många som bar på kassar. Oavsett vem personen var så handlade många på mataffären på 

Telefonplan och bar på kassar. En del bar på tunga kassar, andra på lätta kassar, en del på en 

kasse, en del på flera. Det verkar vara något vardagligt som inte är särskilt laddat med fint 

eller fult det verkar förena oss. Handlingen av att bära på en kasse. De allra flesta kan relatera 

till att göra det. Hur den kanske skär in lite i handen och hur en ångrar det extra mjölkpaketet 

innan vi nått hemmet. När jag försökte gestalta handens möte med kassen i stuckaturen så 

fångades jag av hur det blev något vardagligt och samtidigt hur handen bär upp arkitekturen 

på det viset. Det blev ett sätt att förändra förhållandet mellan arkitekturen och människan, 

där människohänderna och alltså människor ger intrycket av att de bär upp rummet vilket jag 

ser en fin symbolik i.   

 

6.4 Framtiden för stuckaturen 

Med nya byggtekniker så tror jag att mer detaljrika och nya språk i ornamentik kan komma 

fram i större utsträckning än idag. När industrialiseringen revolutionerade vårt samhälle så 

hade det till följd att ornamentiken och stuckaturen till stor del försvann på samma sätt fast 

omvänt tror jag kan ske snart, då 3D-printing blir vanligare som byggteknik. Det öppnar för 

många nya möjligheter och många nya språk i arkitekturen bland annat att en ny form av 

stuckatur kan ta plats.  

Vad det gäller min stuckatur så ser jag hur den kan utvecklas och 3D-printas dock skulle den 

behöva modifieras något och då tror jag att en del saker skulle vara extra viktiga att behålla. 

Först och främst att formen görs för hand och sedan scannas eller på annat sätt överförs till 

datorn för att bearbetas där. Jag tror att det är viktigt att grunden görs för hand för att det är 

en stor del i på vilket sett den luckrar upp rummets stelhet. Inperfektionen i formen 

kompletterar rummet och ger det något annat, något som jag tror är viktigt och som jag anser 

kommer fram bättre om den görs för hand i alla fall i något skede. Då jag jobbat med att 

bygga upp liknande former i datorn så har de förlorat något av det mot när jag format dom 

för hand. Eftersom jag i dagens arkitektur upplever jag att det fattas spår av en människa tror 

jag att det är viktigt att kunna se eller uppleva att det är handgjort.  
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6.5 Vikten av observation och att arbeta med andra än sig själv 

Jag tycker att vi inredningsarkitekter har ett stort ansvar för att representera olika människor 

och ge plats åt olika rum. Vi är en del av en yrkeskår som i stor utsträckning består av 

människor med liknande bakgrund och liknande smak. Därför är det viktigt att vi inte bara 

utgår från oss själva när vi skapar rum. Att vi till viss del utgår från oss tror jag är oundvikligt 

och det är inte eftersträvansvärt att radera ut sig själv helt och hålet. Vi har stor kunskap om 

rum och om hur vi människor uppfattar rum och den ska vi dra nytta av. Men jag tror på att 

skapa sätt att förhålla sig till andra och släppa in andra i sin process. För att på så sätt skapa 

en större variation av rum och uttryck. Detta kan göras på många olika sätt, genom till 

exempel workshops eller liknande interaktiva metoder i gestaltningsprocessen. I det här 

arbetet valde jag att studera människor på en plats för att inspireras av det och av vad 

människorna på en viss plats gjorde.  

 

6.6 Diskussion av resultat 

  

Min stuckatur formar om rum som är fyrkantiga, de rum som jag ser som standardrum. Där är 

den större formen i hörnet viktig. Den större delen formar om rummet effektivt även utan del 

lilla medan den lilla inte gör det om den sitter ensam på en långsida, den hjälper dock till att 

förstärka hur den stora gör det.  
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Jag hade gärna velat se hur det varit om jag hunnit få med andra händer än bara unga. Om jag 

till exempel gjutit en äldre persons hand. För att olika människor skulle kunna relatera och 

även för att lyfta upp och stärka sådant som samhället idag ser på som något dåligt. Som till 

exempel att vara äldre och kanske inte lika arbetsför som tidigare. Vilket kommer ur mina 

tankar om skavanker och att tillåtas vara människa som jag nämnt tidigare. De äldre har gjort 

att vi har de samhälle vi har idag och borde ha en självklar plats i vår miljö. Detta var något jag 

prioriterade bort av tidsbrist och det skulle vara en intressant aspekt om jag ska utveckla 

stuckaturen vidare. Det hade också kunnat vara en barnhand med. Skulle det vara en 

dekoration för en större offentlig miljö skulle jag vilja experimentera med olika händer på 

olika ställen i byggnaden. 

Tolkningen/avbildningen av vardagsritualen (kassen i handen) tycker jag lyckas ta fram 

människan i arkitekturen. Jag tycker om hur det kan tolkas som en metafor att mänskliga 

händer bär upp arkitekturen istället för att arkitekturen står över människan. Samtidigt som 

objekten formar om rummet för de även in en mänsklig 

aspekt och ett slags rättfärdigande av en vardag och att 

vara mänsklig. Samtidigt som jag har lyft in vardagen i 

arkitekturen för att berika arkitekturen så tycker jag 

också att en effekt av det är att jag har lyft och höjt upp 

vardagen genom att visa den i en skulptur. Det är viktigt i 

och med att jag ville höja värdet av det mänskliga och ta 

fram det.    
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Jag tog beslutet att behålla min stuckatur vit för att göra den till en del av den typ av rum jag 

jobbade med att göra annorlunda. Jag ville göra den till en del av den arkitekturen snarare än 

ett helt apart inslag att hänga in i rummet. Då den var vit så smälte den ihop med rummet på 

ett annat sätt och jobbar med rummet som form och kan fungera i olika rum. Jag är övertygad 

om att färg kunde varit ett sätt att jobba med att förändra dessa kala miljöer och det hade 

varit en väg att gå men jag ville jobba med formen och hur den förändrar rummet i 

förstahand. Att behålla den vit är även en referens till utgångspunkten med traditionell 

stuckatur. 

En fortsättning skulle kunna vara att förstora händerna och stuckaturen för ett mera 

monumentalt intryck. Det skulle vara intressant att se hur det blir då. Det kanske skulle ge 

mera ett utryck av makt och förstärka att stuckaturen drar upp och lyfter rummet. Det skulle 

krävas ett större rum än containern för att förstora stuckaturen tror jag. Det skulle också 

kunna resultera i att kopplingen till en själv blir mindre tydlig vilket skulle vara synd men det 

är inte säkert. Jag skulle vilja se hur det blir.  

Ytterligare en möjlig vidare utveckling skulle vara att utveckla formspråket och tankarna mot 

en funktion. Vad händer om jag utvecklar stuckaturerna till armaturer? De är som de ser ut nu 

väldigt vackert då ljuset faller på dom så det känns som en intressant vidareutveckling. Eller 

om jag använder dom för att dölja tillexempel ventilation, så kanske det skulle göra att de 

kom att brukas mera? Samtidigt har projektet handlat mycket om ett utforskande av värdet 

av dekorationen i sig självt så jag är lite kluven till detta. Jag tror dock att det skulle finnas 

mycket att utveckla och kunna bli spännande möte mellan dekoration och funktion, där båda 

får vara lika viktiga och ett annat sätt att trycka på vikten av dekorationen även på mera 

funktionella ting. 

Om jag skulle fortsätta med projektet så skulle jag vilja fortsätta utforska hur människan och 

vardagen kan synliggöras i arkitekturen även på andra vis. Jag är även intresserad av att jobba 

vidare med stuckaturen som möjlig omformare av befintliga rum och testa hur den skulle 

kunna tillverkas.   

Då jag inte fick fästa händerna i taket av containern så såg jag det först som ett problem. Men 

när jag senare löste det med att limma ihop dom med 

den andra delen av stuckaturen istället för att låta den 

hänga i händerna så tycker jag det blev bra. Jag hade 

fortfarande velat att dom kom upp lite närmare taket än 

vad de är nu och att vinkeln på de två händerna mot 

hörnet hade gått mera i linje med taket men annars så 

tror jag det var bättre så här än att spackla dom mot 

taket för det hade varit svårare att få det mötet bra. 
             Händernas möte med taket 
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Ett annat svårt moment var hur jag skulle få till skarven mot väggen på ett bra sätt. Jag gjorde 

olika tester på det och kom fram till att jag inte ville ha de helt utspacklade som en del av 

väggen utan att det kunde vara en liten skarv på det sätt som jag tillslut gjorde. Detta möte 

blev bättre när jag lät det vara en annan vit nyans på väggen än på stuckaturen så jag valde 

det.  

                          
Skarv mot väggen 

I under projektet har jag lärt mig väldigt mycket om rummet och upplevelsen av rummet 

vilket jag vill ta med mig i min fortsatta praktik. Jag vill också ta med mig mina tankar kring 

människor och medmänsklighet och att låta människan komma in i arkitekturen och vara en 

del av den. Arbetet med vardagen och hur jag inspirerats av det och hur mycket jag upptäckt 

att det finna att hämta där, och hur viktigt det är att göra det, är en annan del som fastnat hos 

mig och som jag fått mycket nya insikter av och som jag hoppas få tillfälle att utforska mera.   

 

6.6.1 Hur påverkar förslaget rummet? 

Förslaget påverkar rummet både med sitt iögonfallande uttryck och jag tycker att den lyckas 

luckra upp fyrkantigheten till viss del. För att bara förändra fyrkantigheten hade det kanske 

fungerat bättre om den varit abstrakt hela vägen upp till taket och alltså inte haft den del som 

kommer från kassen och handen. Men då tycker jag att den förlorar en annan del som går att 

lägga in i begreppet fyrkantighet. Att den även luckrar upp atmosfären och stilen i rummet på 

ett mindre fyrkantigt sätt. Att stuckaturen kommit ner en bit från taket gör att människan i 

rummet på ett annat sätt måste förhålla sig till den. Även om den är tillräckligt högt upp för 

att inte egentligen störa möbleringen av rummet och man behöver inte vara orolig för att slå i 

den heller. Samtidigt som den är i en höjd som är möjlig att ta på och svår att undgå att titta 

på. Så den påverkar rörelsen i rummet på ett sätt som den traditionella takliststuckaturen inte 

gör. Den påverkar också hur man rör sig i rummet genom att den rundar till och till viss del tar 

bort hörnet i rummet. 
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Visuellt så tycker jag att det tillför mycket till rummet hur den gestaltade vardagsritualen 

(handens möte med kassen) ger ett intryck av eller kan associeras till att det nu är människan 

som bär upp arkitekturen. Händerna i taket och hur formen går in i väggen upplever jag gör 

att jag kan föreställa mig en kropp där bakom. 

 

6.6.2 Är det fortfarande stuckatur? 

I mitt arbete har jag tillåtit mig att omdefiniera begreppet stuckatur och jobbat fram en 

tolkning av stuckatur. Det finns många komponenter som gör något till stuckatur och vissa 

delar av det finns med i mitt resultat. Delvis är den gjord i materialet stuck, det går att 

ifrågasätta om SP3 är stuck eller inte men jag skulle definiera det som en modern variant av 

stuck. Den är även gjord i andra material som hönsnätet jag armerat med och silduks väven 

jag gjort gipslinor av men det är material som använts i traditionell äldre stuckatur. 

Visuellt påminner den inte så mycket om den klassiska stuckaturen då den varken bildar en 

längre bård eller upprepar sitt mönster. Dock tycker jag att vissa delar relaterar, som 

avgjutningarna av händerna som är väldigt tydliga på lite samma sätt som det ofta går att se 

vad det är de har avbildat i tidigare stuckatur. Hur formen blir tjockare mot taket är tydligt i 

både min stuckatur och i äldre sådan. Även platsen där den befinner sig är den plats där 

traditionell stuckatur syns. Jag har även valt att behålla den vit, detta blir en tydlig referens till 

äldre stuckatur. 

Jag skulle med detta som underlag klassa min gestaltning som stuckatur, en tolkning av 

stuckatur visserligen men ändå absolut stuckatur. Att kalla den stuckatur utesluter inte att 

den också kan vara en skulptur eller ett arkitektoniskt rumselement.  
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7 Utställningen 

 

Hela containern med min utställning på den högra delen. 

Den plats jag skulle ställa ut på var en utställnings 

container. Jag efterfrågade att få vara i en av dessa 

dels för att de liknade de fyrkantiga vita rum jag 

jobbat med att förändra i projektet samt för att de 

hade en takhöjd som passade mitt projekt bättre än 

någonstans inne på skolan, vilket var det andra 

alternativet. Det var två studenter per container. 

Personen jag delade med hade ett väldigt färgstarkt 

projekt vilket jag tyckte gjorde att det blev en tydlig 

skillnad mellan arbetena och att mitt stack ut mera 

och syntes tydligare än det annars skulle gjort. Jag 

ville dock tydliggöra det ytterligare och markera de två rumsligheter vi delat in vår container i. 

Jag funderade över en kort mellanvägg, draperi eller andra lösningar och landade i ett podie. 

Där kunde jag under vernissagen servera vin och ställa upp blommor samtidigt som jag tyckte 

det fungerade bra i min strävan efter att förstärka det kantiga lite kala rummet jag jobbat 

med. Samtidigt som jag behöll rumsstorleken av hela containern då det storleksmässigt 

fungerade bra med storleken på stuckaturerna.   
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Min del av containern inifrån. 
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Stuckaturen tillsammans med podie, verkskylt och visitkort 

   Visitkort 

Visitkorten var dels bra för intresserade 

att ta men jag tyckte också de passade i 

rummet och gjorde att podiet fick mening 

även då det inte var vernissage. 
Verkskyllt 
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Benk och hand med hörlura              hand med hörlurar 

Ljudverket som kompletterade stuckaturen och var en del av mitt utställnings format gjorde 

verkligen mycket för intrycket. Det fungerade väldigt bra och hjälpte till att få en helhet både 

under tiden en lyssnar och rent visuellt i min del av utställningen. Jag valde att gjuta en ny 

hand som höll fram hörlurarna, på så vis kunde besökarna studera hur händerna ser ut på 

nära håll (eftersom de andra var uppe vid taket) det adderade också på ett positivt sett till 

hela utställningen. Jag valde att hänga dom nära rutan så de skulle synas utifrån och väcka 

nyfikenhet och bjuda in till att gå in och lyssna. 

Bänken funderade jag mycket på fram och tillbaka. Jag viste att jag ville ge besökarna 

möjlighet att sätta sig och lyssna och uppleva min stuckatur. Samtidigt var det mycket av de 

alternativ jag tittade på som störde uttrycket jag ville åt i rummet. Först kollade jag på redan 

färdiga bänkar men de gav för mycket egen prägel till rummet. Då försökte jag gå åt andra 

hållet och ha mera av en vit box som jag tänkte inte skulle synas så mycket men det passade 

inte heller med rummet. Tillsammans med podiet och de vita väggarna blev det för mycket 

vita boxar och tog snarare bort delar av rumskänslan jag ville ha. Jag ville inte ha för mycket av 

hemma hos någon utan mer offentlig miljö men samtidigt inte för grovt så att det 

kommunicerade förmycket ute. Tillslut landade jag i denna bänk som jag gjorde av lättbetong 

och en hyvlad furubräda som jag behandlade med vitpigmenterad linolja. Jag blev nöjd med 

bänkens uttryck i rummet samt att den precis som handen är nära rutan så att besökare ser 

att dom kan gå in och sätta sig och att det är något där.      

En kommentar jag fick under utställningen av en kvinna som tyckte mycket om stuckaturen 

var ”Jag skulle verkligen vilja ha den hemma, men den skulle inte passa i ett hem.” Jag tycker 

den kommentaren säger något som var lite det jag var ute efter i mitt sökande. Nämligen att 

en ska känna sig hemma och trivas på det sättet i vår offentliga miljö men samtidigt så ville jag 

att det skulle vara något annat än vad en har i sitt vardagsrum. 

En man som besökte utställningen beskrev stuckaturen som ”Sval och lugn, vackra händer, 

det känns poetiskt” Den blir kanske extra lugnt i sammanhanget av utställningen där en 

besökare kanske blir överväldigad av många olika starka uttryck från alla håll. I en offentlig 
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miljö kanske den också skulle kännas lugn för där är det också ofta mycket olika saker som 

händer. Men det beror på vilken offentlig plats det är ju stor skillnad på en tunnelbanestation 

och ett väntrum till exempel och jag tänker mig att den skulle kunna finnas på båda de 

ställena.   
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Bilaga 2. Manuskript - Iakttagelser på Telefon plan.  

Observationerna är gjorda sittandes på biblioteket och tittandes ut genom ett 

fönster där.
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Bilaga 2 

Manuskript - Vardagsobservationer på Telefonplan. 

Måndag klockan 13:27 

 

En kvinna på bänken utanför apoteket. Hon väntar nog på något. Hon ser ut att ha det lite 

jobbigt. Hon har flera kassar med sig. Hon har nog handlat. 

En mycket liten hund sitter bunden och väntar utanför mataffären. 

Tre tjejer i 13årsåldern går förbi och fortsätter in på affären.  

Maritza går förbi. Hälsar. Hon ser glad ut. Hon undrar nog vad jag gör. 

En kvinna går ut från affären, hon bär på två tunga matkassar.  

En man går förbi. Paddan i ena handen. Iphonen i den andra. Han ser lite förvirrad ut. 

En tiggare sitter utanför mataffären. Hon gör korstecken flera gånger när ingen är i närheten. 

Jag undrar varför. 

Hela ytan utanför affären, apoteket och biblioteket är en byggarbetsplats.  

Barnvagnar är ett vanligt inslag här. 

Många av dom i rörelse. På väg någonstans. Andra står fastlåsta i bibliotekstrappan. 

Tjejerna på tretton år kommer ut från affären. Dom har köpt snacks. 

 En dam med rullator går mot mataffären. Hon stannar länge framför en hylla med blommor 

som står utanför ingången.  

Till slut bestämmer hon sig för att inte ta någon. 

Den lilla hundens ägare kommer ut. Hunden blir glad och går för att hälsa men kopplet tar 

stopp. Ägaren böjer sig ner och sätter ifrån sig kassarna hon bär på för att klappa hunden. 

Sedan knyter hon loss den från staketet. Dom går iväg runt hörnet. Hunden verkar tillfreds.  

En man går in på mataffären, ena handen nonchalant i jeansfickan den andra på mobilen.  

En annan går ut. Han har köpt Ajax och tvättmedel. 

En kvinna går in med en dramaten väska. 

På vägen in väljer hon ut en blomma från hyllan utanför. Det går ganska fort. 

Ett äldre par promenerar förbi. Hon bär på en liten matkasse. De kanske är nyblivna 

pensionärer. 

Maritza och hennes vän går tillbaka från affären. Kassen ser tung ut.  

Två tioåringar promenerar över torget, tillsynes utan mål. 

En man kommer ut från mataffären. Han har köpt en skål med sallad. Han behöver ingen 

kasse till den. Det är ju bra mat. 

Kvinnan med dramatenväskan går ut igen. Hon köpte blomman. Hon har den i en sån där liten 

blompåse. 

En man med en cykel som kom för en stund sedan har handlat klart nu. Har bär på två 

matkassar. Han har lite problem att låsa upp cykeln. Han har hjälm. 

En mamma och hennes son kommer ut från mataffären. Hon bär på två kassar. Den ena är 

från en leksaksaffär. Undrar om pojken vet vad som är i. 

En kvinna med en pappkasse kommer ut. Hon har spänst i stegen. 

Nu måste det ha kommit en tunnelbana. En liten ström av människor kommer därifrån. 

Bland annat ett medelålderspar. Dom går raskt mot affären. Hon försöker stanna och titta på 

blommorna men han märker inget. Han är redan inne när hon griper i luften efter honom, 
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fortfarande med ansiktet vänt mot blommorna. Hon rycker till och går snabbt in genom 

dörrarna hon också. Ingen blomma den här gången. 

Rytmiska slag hörs över hela torget.  

Det är två plattsättare som slår med gummisläggor på plattorna.  

Dunk, dunk, dunk. 

Det är ett ganska dovt ljud. 

Ett äldre par kommer ut från affären. Dom går ungefär tio meter innan hon sätter sig ner på 

en sandlåda. En sån där grön med lock. En kort paus inför promenaden. Kanske ska dom hem.  

Efter någon minut går dom vidare arm i arm. 

En ung man kommer ut från mataffären. Han ser nöjd ut. Han har köpt godis. Han har det i en 

sån där pappersburk. Ingen prasslig påse.  

En man går förbi. Han kommer nog från affären men jag såg honom aldrig gå ut. Han har sin 

son i bärsele på ryggen. Matkassar i händerna. 

Plattsättarna avbryter sitt jobb. Dom går mot bilen. Där tar dom på sig stora regnjackor.  

Det har visst börjat regna. 

Dom fortsätter sedan arbetet. 

En ny tunnelbana har kommit. Det märks på människoströmmen igen. Det blir som en puls på 

platsen där takten bestäms av tunnelbanans ankomsttider. 

Strömmen håller ett högre tempo den här gången. Det är nog på grund av regnet.  

Flera personer går in på affären.  

En kvinna med en tung kasse försöker gå ut. Det blir lite stopp och förvirring just i dörren. 

Några som är på väg in stannar för att släppa ut kvinnan med kassen.  

Nu ser det inte ut att regna längre. Det var ett kort och inte särskilt intensivt regn. 

Men på grund av regnet blir torget mera folktomt.  

En dam kommer in på biblioteket. 

Hon berättar att hon ska flytta nästa vecka. Från en villa i Mälarhöjden där hon bott i 40år till 

en lägenhet i Axelsberg. Det är mycket jobb. Dom har både vind och garage att rensa ut. Hon 

har egentligen inte tid att läsa men lånar en talbok i alla fall.  

Två kvinnor med barnvagnar går förbi. Dom har satt regnskydd på vagnarna.  

Undrar hur det har gått för vagnarna som står parkerade. Dom har nog blivit lite blöta. Ingen 

av dom har regnskydd. Det var antagligen soligt när dom gick in. 

Kassar, kassar, kassar. 

Det är många kassar som bärs ut från mataffären hela tiden.  

En tjej springer förbi och in på affären. Undrar varför hon har så bråttom. 

Ett litet gäng går förbi. Dom går med ett par meters mellanrum men känner helt klart 

varandra.  

Tre personer med varsin assistent går förbi åt samma håll strax efter. Dom är nog i samma 

sällskap. Dom ser ut att ha trevligt. 

Ytterligare en kort stund senare kommer en person till med assistent, dom småpratar. Dom 

stannar till vid staketet till byggarbetsplatsen och tittar en liten stund.  

Det ser trevligt ut. Det är inte så många som stannar och tittar. 

En sammanbiten dam med tung kasse går förbi. Kassen ser ut att skära in i handen. Undrar 

hur långt hon har att gå. 

En man strosar långsamt förbi. Han har båda händerna i bakfickorna. 
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En annan man håller i fem böcker. Han kanske ska lämna dom på biblioteket. Han går in på 

biblioteket. 

En man som haltar lite passerar. Hans ryggsäck ser tung ut. Den hänger på ena axeln.  

Kvinnan som tigger gick iväg precis innan regnet kom. Hon kommer tillbaka nu. Hon flyttar om 

i högen hon satt på. Antagligen är det blött. Hon sätter sig inte. Hon vankar fram och tillbaka. 

Det är nog blött. Bredvid henne finns en låda som jag först trodde hörde till 

byggarbetsplatsen. Hon öppnar den och tar fram en hallonsoda. Hon dricker. Jag blir törstig. 

En kvinna står länge och väljer på blomhyllan. Tar fram olika. Jämför. Ställer tillbaka. Hon har 

gul jacka. 

En kvinna kommer ut hon rotar i sin väska. Kanske stoppar hon ner plånboken. 

Det är många som rotar i sina väskor när dom kommer ut från affären.  

Kvinnan i gul jacka går in utan blommor. 

Tre personer med barn kommer ut från bibliotekets entré. Barnen är väldigt små. Dom 

rumstrerar med filtar och lås till sina barnvagnar. Ett av barnen börjar gråta. 

Kvinnan i gul jacka kommer ut igen. Hon väljer blommor. Igen. Hon kanske bara frågade 

något.   

Gänget med barnen börjar bli klara. Nu ser det rofyllt ut. Barnet har slutat gråta. Dom går in 

på mataffären. Undrar om det blir trångt. 

Allt det här bärandet verkar vara en del av livet. Det är en himlans massa bärande. Vi bär på 

kassar, väskor, barn, alltmöjligt. De flesta jag ser håller något i handen. 

Ytterligare ett äldre par i armkrok. Det ser fint ut. Som om dom bryr sig om varandra. Dom 

samtalar och går långsamt mot mataffären. Hon stannar, tar fram en vattenflaska och dricker. 

Jag påminns om hur törstig jag är. 

Buss 161 mot Bagarmossen stannar och tar upp passagerare. Den rullar sedan iväg men 

stannar strax igen framme vid rödlyset. 

 

 

 

 


